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Acta Comissió Consultiva de Drets Socials, Ciutadania i 
 Economia Sostenible del Districte d'Horta-Guinardó 

 

Data: 28 de juny de 2022, 18.00 h 
 

Lloc: Seu del Districte d'Horta-Guinardó (Ronda Guinardó 49)  
 

Presideixen el Consell: 
Sr. Sergi Perea,  Conseller de Promoció Econòmica, Agenda 2030, Innovació 

 Inclusiva i Manteniment de via pública. Conseller adscrit als 
barris de Sant Genís i Teixonera 

 
Sra. Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i 

Consum Responsable del Districte d’Horta-Guinardó 
 

Consellers/eres 
Sra. Núria Pi , GMD ERC 
Sra. Carme Cànovas, GMD JxCat 
Sr. Arnau Vives, GMD JxCat 
Sr. Nicolas Ortiz, GMD C's 

 
Entitats assistents: 
 AVV Baix Guinardó 
AVV Joan Maragall 
AVV Teixonera 

 
Tècnics/ques Municipals 
Sra. Teresa Torres, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 
Districte 

d’Horta-Guinardó 
 
 

Total d’assistents: 10 persones  

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.  
2. Dades preinscripció escolar 2022.  
3. Pla Barcelona Ciència d’Horta-Guinardó 
4. Indicadors de comunicació digital del Districte. 
5. Informacions de Festes Majors.  
6. Actes de l’Orgullosa Barcelona. 
7. Salut: grup de treball ‘Salut i Dones’ i nou servei ‘Konsulta’m +22’.  
8. Informacions piscina Hospital de Sant Rafael persones de +65 anys.  
9. Torn obert de paraules.
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En Sergi Perea, Conseller de Promoció Econòmica, Agenda 2030, Innovació inclusiva i 
Manteniment de via pública del Districte d’Horta-Guinardó, dóna la benvinguda a la sessió i 
agraeix l’assistència de les persones participants. 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
La Teresa Torres, tècnica de Serveis a les Persones i al Territori del Districte, 
procedeix a llegir l’acta de la sessió anterior. 
 
Referent al punt sobre les convocatòries de subvencions, en Lluís Cairell, President de l’ 
AVV Teixonera i en Raül Barahona, de l’ AVV Baix Guinardó, reclamen que es facilitin els 
tràmits per sol·licitar subvencions de 1.000-1.500€. 
 
En Sergi Perea, respon que estudiaran aquest tema per fer canvis. 
 
S'aprova l'acta anterior sense esmenes. 

 
2. Dades preinscripció escolar 2022 

 
L’Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i Consum 
Responsable del Districte d’Horta-Guinardó, explica que no s’han aconseguit informes 
generalitzats amb les dades de les preinscripcions des del Consorci. 
 
A nivell de centre, si es vol consultar la informació, s’ha de fer centre per centre, ja que el 
Consorci no proveeix d’aquest desglossament. 

 
Respecte a les preinscripcions dels alumnes de l’escola Roig-Tesàlia, s’informa que 
l’escola ha acompanyat a les famílies en aquest procés i que s’ha fet sense problemes.  
 
S’ha descartat l’opció que aquesta escola passi a formar part de la xarxa pública per 
motius de planificació. 
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 
                       Intervenció                          Resposta 
Lluís Cairell, President de l’ AVV 
Teixonera: 
Un veí de la Teixonera pregunta si per les 
places de les escoles bressol tenen 
preferència les famílies de fora del barri. Ell 
mateix aclareix que el barem és per punts. 

Elena Tarifa: 
El tema econòmic només afecta les 
quotes de l’escola, una vegada estiguin 
inscrits. Per la inscripció, l’econòmic no es 
un barem que és tingui en compte 
 

Alícia Palau, en nom de l’AVV Joan 
Maragall: 
Ha arribat informació de 3 alumnes, 
integrants del pla de xoc, de l’Escola 
Torrent d'en Melis:  
 Un ha estat assignat a l’Escola de 

Secundària Cardenal Spínola, que al 
ser privada no s’adapta a la capacitat 

Elena Tarifa: 
Ja els havia arribat aquesta informació 
per correu electrònic i s’està estudiant la 
casuística d’aquests alumnes. Potser 
l’errada ha estat en les preinscripcions. 
 
Teresa Torres: 
El Districte no pot intervenir en aquests 
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econòmica de la família. 
 Una altra nena, per assegurar-se plaça 

a l’Institut d’Educació Secundària Joan 
Brossa, ha hagut de renunciar a les 
ajudes del pla de xoc. 

 El tercera alumne ha estat inscrit en un 
institut massa lluny. 

L’Alicia demana que s’ajudi i es vagi amb 
més cura amb les persones del Pla de 
Xoc.  
  
D’altra banda, a l’IES Francisco de Goya, 
17% necessitats especials i ara un 24%. 
No  entén com es fan aquests canvis a 
mig procés d’inscripció. 

casos, només fer de mediador amb el 
Consorci.  
Es fa la consulta al Consorci del cas 
específic del Goya. 
 

Raül Barahona, en nom de l’ AVV Baix 
Guinardó: 
Proposa que a la propera Comissió 
Consultiva vingui un representant del 
Consorci per aclarir les dades i aquestes 
casuístiques que han sorgit de les 
preinscripcions. 
 

Teresa Torres: 
Es convocarà a l`Anna Vera, referent 
territorial del Consorci, a la propera 
Comissió. 
 
 

 
 

3. Pla Barcelona Ciència d’Horta-Guinardó 
 
L’Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i Consum 
Responsable del Districte d’Horta-Guinardó, relata aquest punt de l’ordre del dia. Veure 
documentació adjunta. 
 
Aquesta iniciativa pretén impulsar plans de ciència a tots els territoris de la ciutat: ciència, 
tecnologia i recerca de proximitat, pel dia a dia ciutadà. 
 
Es tracta de ressaltar els equipaments de cada territori -en el cas d’Horta-Guinardó, 
l’Hospital de referència i la Universitat de Barcelona a Mundet-, que puguin fomentar la 
col·laboració en projectes de barri com el Centre Cívic Guinardó i s’impulsi la formació en 
ciència i tecnologia. 
 
Totes aquestes iniciatives s’han plasmat en aquest Pla que recull les activitats 
científiques que estan portant a terme, tant en l’àmbit de ciutat com als barris. 
 
Destaca els projectes del Districte d’Horta-Guinardó: 
 Can Soler: central de les accions científiques i mediambientals del territori.  
 Palau del Marquès d’Alfarràs: Incorporar-lo com a element científic al territori.  
 Serralada de Collserola: espai de recerca mediambiental i interpretació científica.  
 Centre Cívic del Guinardó: impulsar la línia científica, posicionar-lo com a centre de 

referència de divulgació científica de proximitat a nivell de ciutat.  
 Sala Polivalent de Montbau: consolidar les relacions amb l’Institut de Recerca Vall 

d’Hebron, amb un programa de divulgació científica al territori.  
 
També vol posar en valor el vessant científic dels centres educatius del Districte en línies 
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específiques de ciència, tecnologia, matemàtiques, enginyeria i art. 
 
Programa STEAM: 
 En el marc de Pla de Barris, comença el programa STEAM, dins l’horari lectiu, de 

l’Escola Institut Mirades i de l’Institut Escola Coves d’en Cimany. 
 Oferir les noves activitats de l’aula de ciència de la Biblioteca Juan Marsé, com a 

extraescolar pels centres educatius del Carmel i millora l’accés a les eines TIC. 
 
El Planetari Municipal passa la seva gestió al Districte i, a més d’accés a les escoles, 
també es donarà accés al públic en general. 
 
Cal aclarir que al pressupost inclòs al document, només es contempla la part de les 
activitats que assumeix Districte. 
 
Aquest Pla està plantejat pels 2 propers anys, amb l’objectiu que es vagi ampliant. 
 

                    Intervenció                           Resposta 
Raül Barahona, en nom de l’ AVV Baix 
Guinardó: 
 Quant costa la socialització del 

Planetari? Voldria un pressupost més 
desgranat. 

 La contractació del personal del 
Planetari, serà a través de Barcelona 
Activa com a col·lectiu vulnerable? 

 Ja s’ha fet la licitació? 

Elena Tarifa: 
 El pressupost del Planetari és de 

7.500€. 
 Les contractacions es gestionen des del  

Centre Cívic Guinardó. 
 Entén que s’ha licitat perquè és a punt 

de començar. 

Alicia Palau, en nom de l’AVV Joan 
Maragall: 
Estaria bé fer una relació amb el que ja 
s’està fent a les escoles. 

Elena Tarifa: 
S’ha fet una relació més general però en 
el cas de les escoles no. 
Pren nota per incloure-ho al Pla. 

 
 
4. Indicadors de Comunicació Digital del Districte  
 
En Sergi Perea, Conseller de Promoció Econòmica, Agenda 2030, Innovació inclusiva i 
Manteniment de via pública del Districte d’Horta-Guinardó, obre aquest punt de l’acta 
explicant les problemàtiques i punts a millorar detectats en la Comunicació Digital,  per 
transmetre-ho als companys de comunicació. Veure documentació. 
 
Valora positivament el web de Comerç -que és força recent-, i els equipaments de barri. 
 
Més específic del Districte d’Horta-Guinardó, s’ha detectat que les notícies del Districte 
tenen més impacte i són compartides pels veïns més per Facebook que no pas per 
Twitter, on es fan més publicacions i hi ha més seguidors.  
 
Com a aspecte a millorar, el Butlletí del Districte, ha tingut un creixement més moderat. 
La percepció és que la gent no el coneix. Ofereix un resum de tot el que està passant al 
Districte o del barri que s’especifiqui en la recerca. 
 
5. Informacions de Festes Majors 
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La Teresa Torres, tècnica de Serveis a les Persones i al Territori del Districte,  comenta 
que ja s’han fet la meitat de les Festes Majors, amb mesures de plena normalitat, cosa 
que implica alguns problemes de subministrament de material. 
 
Concretament, amb l’empresa de lavabos que fins ara havia funcionat molt bé, aquest 
any no estan responent. S’està estudiant com rescindir el contracte per canviar de 
proveïdor. 
 

Intervenci
ó 

Respost
a 

Raül Barahona, en nom de l’ AVV Baix 
Guinardó: 
 A la festa del Baix Guinardó, els lavabos 

arriben tard (15:00h) en comptes d’al 
matí. No els van netejar, van arribar a 
l’hora de dinar amb la paella... 

 L’equip de música (La Rulot) de 
divendres va començar 2 hores tard. 

 Quina és la baremació per decidir els 
horaris de finalitzar les festes? Al 
Carmel s’acaben les festes a la 
matinada entre setmana. 
 

 

Teresa Torres: 
 En general són males dates perquè els 

proveïdors no tenen material suficient 
per a tots els barris i s’ha reduït el 
número de cadires, etc. però el tema 
dels lavabos és inacceptable. 

 En 15 dies es farà la reunió de valoració 
de les festes d’El Guinardó i Baix 
Guinardó, on es parlarà de tot això. 

 La baremació són els horaris estàndard 
del Districte i de ciutat.  

 Al Carmel s’acaba a les 24h 
escrupolosament. No s’autoritza allargar 
l’horari.  

 
6. Actes de l’Orgullosa Barcelona 

 
L’Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i Consum 
Responsable del Districte d’Horta-Guinardó, informa sobre el Programa Cultural  
l’Orgullosa Barcelona que s’ha fet a Barcelona i a diferents districtes de la ciutat, al 
voltant del 28/06.  
 
Dins del programa, les dues activitats específiques que s’han realitzat al Districte 
d’Horta-Guinardó, han estat: Monòlegs 'Empodera't XS, el 2 de juny, i l’Exposició de la 
Festa de l'Orgull del Karmel: 'Aquí viu el FOK', del 14 de juny fins al 22 de juliol de 2022. 
 

Intervenci
ó 

Respost
a 

Raül Barahona, en nom de l’ AVV Baix 
Guinardó: 
 Comparteix que és una sort tenir 2 actes 

al Districte dins del Programa l’Orgullosa 
Barcelona.  

 Demanar novament per quin motiu no 
s’ha convocat taula LGTBI regularment. 

 

Elena Tarifa: 
 La taula LGTBI s’hauria d’haver 

convocat al maig-juny, però s’ha 
endarrerit perquè es volia convocar a 
certa gent per parlar de temes d’esport.  

 La propera convocatòria serà la primera 
quinzena de juliol (amb l’objectiu de fer-
ne 4 reunions a l’any). 

 
 

7. Salut: grup de treball salut i dones i nou servei Konsulta’m +22  
 
L’Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i Consum 
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Responsable del Districte d’Horta-Guinardó, comenta un parell de temes relacionats amb 
la salut: 
 
El primer, ‘Dones i Salut’ és un grup de treball informal amb representants del Consell de 
Salut i representants del Consell de Dones, que van fer un  acte institucional (manifest)  
el passat 28 de maig, amb bona acollida.  
  
El segon tema és el Servei Konsulta’m. És un servei d’atenció psicològica i emocional 
per a persones fins als 22 anys. Donat l’alt nombre de peticions, s’ha ampliat l’edat dels 
usuaris. Veure documentació. 
 
Al Districte d’Horta-Guinardó està situat a la Biblioteca Juan Marsé (al Carmel) i atén els 
dijous, de 10.00 a 12.00 h i de 17.00 a 19.00 h (sense cita prèvia). 
 
8. Informacions piscina Hospital de Sant Rafael persones de +65 anys 
 
En Sergi Perea, Conseller de Promoció Econòmica, Agenda 2030, Innovació inclusiva i 
Manteniment de via pública del Districte d’Horta-Guinardó, informa que dins del 
programa Fem Salut a la Piscina, la piscina de l’Hospital de Sant Rafael ofereix cursets 
de natació per a usuaris de més de 65 anys amb coneixement del medi aquàtic. Envia la 
informació perquè els membres de la Comissió en facin difusió. 
 
Els monitors són de la Fundació Pere Tarrés i ara mateix tenen dos grups d’unes 10-15 
persones. 
 

Intervenci
ó 

Respost
a 

Lluís Cairell, President de l’ AVV 
Teixonera: 
Demana que s’ampliï l’aforament d’aquest 
servei i suggereix que es podria fer també 
a la Clota. Sant Rafael es molt petit per 
tota la gent gran. 
 

Sergi Perea: 
El barri de La Clota està inclòs al 
programa. 
Al cartell es pot consultar tota la 
informació. 

Raül Barahona, en nom de l’ AVV Baix 
Guinardó: 
Com s’informa als usuaris?  

Sergi Perea: 
S’informa a través de cartells i 
inscripcions als equipaments municipals. 

 
9. Torn obert de paraules. 

 
En Sergi Perea, Conseller de Promoció Econòmica, Agenda 2030, Innovació inclusiva i 
Manteniment de via pública del Districte d’Horta-Guinardó, per concloure, remarca que 
aquest estiu torna el programa Juguem a les Places a tots els barris del Districte, per 
potenciar l’ús de l’espai públic en un entorn familiar i veïnal. 
 
Sense més comentaris ni intervencions, es dóna per finalitzada la sessió a les 19:17h. 
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